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JAARTHEMA

‘WONDERHELDEN IN ACTIE!’
Jaarthema Lagere school
2020-2021
Onze leerlingen hebben het voorbije schooljaar omwille van Corona weinig verbinding gehad met
elkaar. We werden allemaal geconfronteerd met een moeilijke situatie waar iedereen noodgedwongen
moest mee leren omgaan. Dit schooljaar willen we terug extra aandacht besteden aan ‘verbinding
maken met elkaar’.
Dat doen we door ons samen in te zetten voor allerlei doelen die zich situeren op verschillende
vlakken.
De twee sleutelwoorden dit schooljaar zijn dus ‘verbinding en engagement’.
Om samen een doel te kunnen bereiken, hebben we de inzet van iedereen nodig. Anders lukt het niet.
Maar…. we geloven erin dat wanneer we kunnen rekenen op de ‘heldenkracht’ van elk kind, we zeker en
vast heel wat zullen kunnen verwezenlijken.
Iedereen, groot en klein, kan op zijn manier een held zijn.
We maken er een schooljaar van met veel kleine en grote heldendaden.
Ons ‘Wonderwijzerlied’ werd aangepast met 1 strofe en zal ook dit schooljaar weer heel regelmatig
gezongen worden in elke klas en met de hele school.

Samen kunnen we meer!
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Jaarthema kleuterschool
2020-2021

Geluksvogels in beweging

Geluksvogels en werken aan samenleven op een
respectvolle, fijne manier blijft de focus! Gelukkig zijn kan
je alleen als je jezelf mag en kan zijn, als je betrokken
wordt in het hele gebeuren en als je talenten mag en kan
ontwikkelen. Onze geluksvogels helpen de kleuters om hier
extra aan te werken. Ze blijven een levend en bewegend
voorbeeld.
In onze huidige maatschappij is het niet altijd makkelijk
om voldoende tijd vrij te maken om te bewegen, in de zin
van buiten spelen, wandelen, fietsen, sporten. Eén van de
weinige voordelen aan de coronaperiode is dat velen terug
de draad hebben opgenomen om hier verandering in te
brengen. Dit kunnen wij als kleuterschool alleen maar toejuichen! De laatste jaren merkten
we bij kinderen dat er nood is aan extra beweging, we hebben altijd veel aandacht
geschonken aan de bewegingslessen, veel buiten spelen. We waren echter op zoek naar nog
meer uitdaging, een bron die ons ook helpt om de kleuters door de jaren heen bewust te
trainen. Het oefenen van bepaalde bewegingen leidt tot minder moeilijkheden bij het
leerproces later. Wonderen kunnen we niet verrichten maar we kunnen wel hopen dat de
kinderen er bij gebaat zijn.
De bron die we kozen is ‘Bodymap’. Het voorbije schooljaar werden we met het volledige team
ondergedompeld in de visie en werking van Bodymap. Dit schooljaar starten we stapsgewijs
op. Dagelijks oefenen de kleuters enkele belangrijke bewegingen en dit gedurende acht
weken, vervolgens worden de volgende bewegingen aangebracht die opnieuw twee maanden
getraind worden.
In klassen en gangen worden extra bewegingsplekken ingericht, er worden extra materialen
aangeboden… deze worden zorgvuldig gekozen met duidelijk vooropgestelde doelen.
Kortom, BEWEGEN wordt vanaf nu een sleutelwoord in onze werking! Het proces blijft nog
altijd primeren op het product. Eerst experimenteren, spelend leren, proberen, oefenen,
blijven oefenen en dan komt het product. Onze kleuters zeggen zelf: VAN PROBEREN KAN
JE LEREN! En zij kunnen het weten
!
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CORONAMAATREGELEN
Corona: Afspraken lagere school
Tijdens het voorbije schooljaar hebben we heel wat aanpassingen moeten doorvoeren in functie van de
coronamaatregelen. Ook nu blijft de veiligheid en gezondheid voor iedereen prioritair.
Daarom geven we u ook via deze weg nog eens het overzicht met een aantal afspraken voor de lagere school.

Algemeen:
-

De leerlingen dragen het uniform van de school én hun fluohesje. (zie schoolbrochure)
De kinderen brengen hun turnpak mee naar school.
In de eetzaal bieden we terug melk, water of thee aan tijdens het middagmaal.
We zullen nog steeds extra aandacht besteden aan de handhygiëne en het ontsmetten van
werkoppervlakken e.d.
Leerkrachten en ouders dragen verplicht een mondmasker.
Verjaardagen: voorverpakte traktaties a.u.b.
Ouders die overdag op school moeten zijn, melden zich steeds aan bij het onthaal.
De geplande infoavonden gaan niet door. Per leerjaar zullen de leerkrachten u in de loop van de
eerste schoolweek de nodige info bezorgen.

Brengen en halen:
Ochtend:
De kinderen gaan tussen 08.15u. en 08.30u. zelfstandig naar hun klas via de poort voor hun leerjaar.
(Werd met de kinderen afgesproken op 1 september)
Fietsen: Kinderen die met de fiets naar school komen, betreden de school via het achterpoortje of via
de poort aan de Kerkelei. (uiterst rechts)
Alle fietsen worden op het grasveldje achter de refter geparkeerd.
Avond
Er worden opnieuw thuis-rijen georganiseerd:
Kerkelei – Turnhoutsebaan
Parking Werf 44 → Aan te raden om de drukte aan de poort te vermijden!
Fietsenrij (vanaf 3de leerjaar)
Kinderen ophalen op school om 15.35u.:
Binnenkomen met mondmasker via de poort onder de luifel. (uiterst links)
- Aangegeven route volgen en voldoende afstand houden.
- Speelplaats meteen verlaten via de middelste poort.
Voor- en nabewaking:
- Op school in de Kerkelei zoals voor de lockdown. Kleuters en lagere school samen.

AANPASSING ZWEMROOSTER: zie kalender a.u.b.
GEPLANDE INFOAVONDEN EN GEZAMENLIJKE OUDERAVONDEN IN SEPTEMBER (lagere
school en kleuterschool) GAAN NIET DOOR!
We bezorgen een digitaal alternatief. Zit u nadien nog met vragen dan kan u met de respectievelijke
leerkracht afspreken.
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Corona: Afspraken kleuterschool
Openingstijden kleuterschool:
Waarom?:
- Om tegemoet te komen aan verkeersdrukte rond de lagere school en de hoofdschool.
- Om de drukte aan de schoolpoorten te verminderen door langere aankomsttijd te voorzien.
- Om ouders met een kind in de lagere school en één in de kleuterschool (HS of WS) meer tijd
en ruimte te bieden om tijdig op de twee vestigingsplaatsen te geraken.
- De ochtendrush voor ouders een beetje te verminderen
-

-

-

-

Voorbewaking van 7.30u. tot 8.15u. blijft samen met de lagere school in de kapel. Vanaf 8.15u. gaat de
(ijzeren) poort in de Kleinveldweg open, deze blijft geopend tot 8.40u., dan starten de activiteiten. In de
wijkschool blijft juf Roos tot 8.25u., dan nemen de juffen over, ook hier start van activiteiten om 8.40u..
Middagpauze blijft ongewijzigd: 11.45u. – 13.15u.. De (blauwe) poort is open van 11.45u. tot 12u. en van
13u. – 13.15u.
Einde schooltijd: 15.45u., (ijzeren) poort gaat dan open.
Woensdag eindigt de school om 11.55u.! Nabewaking door Ferm tot 15u. in de hoofdschool blijft.
Brengen en ophalen van de kleuters:
’s Morgen worden de kleuters afgezet aan de (ijzeren) poort (open vanaf 8.15u.). Kleuters worden
beurtelings aan de poort afgezet, ouders dragen net zoals de juffen aan de poort een mondmasker, de
sociale afstand wordt gerespecteerd.
Op 1 september:
Alle kleuters verzamelen op de speelplaats en gaan om 8.40u. met de juf naar de klas. Ouders van
instappers en 3-jarigen mogen mee tot aan de klasdeur.
Vanaf 2 september:
vanaf 8.25u. wachten de juffen de kleuters op in de klas en gaan de kinderen zelfstandig naar de klas.
Instappers en 3-jarigen (1A-1B-1C) mogen de eerste week door hun ouders tot aan de klasdeur
gebracht worden (tussen 8.25u. en 8.40u.).
WIJKSCHOOL: Vanaf 8.25u. worden kleuters beurtelings aan de poort afgezet en de kinderen stappen
zelfstandig naar de klas. De juffen van de eendjes- en de konijnenklas wachten de kleuters op aan de
deur van het zaaltje. Kleuters van de eendjesklas mogen indien nodig tot aan de deur van het zaaltje
gebracht worden. Instappers mogen de eerste week door hun ouders tot aan de klasdeur gebracht
worden (tussen 8.25u. en 8.40u.).
’s Middags worden de kleuters opgehaald en teruggebracht aan de (blauwe) poort.
Ophalen van de kleuters vanaf 15.45u.. In de hoofdschool gebeurt dit zoals vorig schooljaar via de ijzeren
poort. Gelieve de enkelrichting te respecteren en niet langer dan noodzakelijk op de speelplaats te blijven.
Sociale afstand bewaken en mondmasker dragen a.u.b.. Kinderen zitten in groep met hun juf te wachten,
er zijn twee scenario’s: één bij droog weer, één bij slecht weer. Dit zal zichzelf uitwijzen.
Boekentas:
Gelieve steeds volgende spullen te voorzien:
o Drinkbus met water
o Brooddoos / groente- en fruitdoos / koekendoos
Tijdens de middagpauze wordt er opnieuw water, melk of thee aangeboden.
Luizen pluizen:
Gaat in de kleuterschool nog door maar mag enkel door de juffen gebeuren (momenteel niet door ouders).
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Viering jarigen:
Laatste woensdag van de maand vieren we alle jarigen, nu jammer genoeg zonder toeschouwers.
Traktaties verjaardagen:
jammer genoeg nog steeds geen zelfgemaakte lekkernijen, wat kan wel: (voorverpakt) koekje of cakeje of
een volledig stuk fruit of groente. Snoep blijft uiteraard verboden. Mogelijk alternatief: waarom geen leuk
boek of spel voor de hele klas?

-

We hebben ons gebaseerd op de richtlijnen van de overheid maar daarnaast hebben we ook rekening
gehouden met de resultaten van de bevraging van de ouders einde vorig schooljaar. Bedankt om deze zo
talrijk in te vullen!
We hebben jullie bevindingen en die van het team samengevoegd en hieruit enkele maatregelen genomen
die we wensen verder te zetten in de gewone schoolwerking. We denken hierbij aan:
gebruik drinkbus i.p.v. drinkbekers school gedurende de dag (met uitzondering van eetbeurt in de eetzaal)
zelfstandig naar de klas gaan ’s morgens
Corona heeft voor iedereen verandering gebracht, ook voor ons waren er heel veel dingen nieuw. We
hebben eruit kunnen leren en nemen dit mee voor de toekomst.

SCHOOLREGLEMENT
Omwille van wijzigingen binnen de wetgeving is het schoolreglement opnieuw aangepast. De nieuwe
versie alsook een word-document met de wijzigingen, is te vinden op onze website
www.wonderwijzer.be. Voor wie het schoolreglement op papier wenst, wordt de gedrukte versie zo
snel mogelijk bezorgd. Uw keuze kan u aanduiden op één van de brieven die u vandaag met uw kind
meekreeg. Na het lezen van het schoolreglement wordt van u als ouders (beiden) verwacht om voor
akkoord te tekenen op de daarvoor opgemaakte brief die later deze maand bezorgd wordt..
Het volledige team van kleuter- en lagere school wordt in deze nieuwsbrief voorgesteld. Dit vullen we
aan met alle vrijwilligers die via de verschillende raden onze school ondersteunen. We denken hierbij
aan het plaatselijk comité, de schoolraad, de ouderraad,…

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN, NIEUWE JUFFEN
Welkom op onze school.
Fijn dat jij er bij bent.
Naast alle nieuwe leerlingen heten we ook

Ellen Taeymans welkom in het team van de lagere

school,
van harte welkom op Wonderwijzer!

Marcia Ingram, kinderverzorgsterhoofdschool, en Goedele
Van Ostaeyen, kleuterjuf terug op onze school.

In de kleuterschool verwelkomen we
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DE WET OP DE PRIVACY
Om haar werk goed te doen, moet de school een aantal gegevens van uw kind hebben en bijhouden.
Het is allicht geruststellend dat de Wet op de privacy (GDPR 25/05/2018) van toepassing is op de
gegevens die de school opvraagt voor haar leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding.
Op de website wordt regelmatig verslag uitgebracht over activiteiten van de school. Deze worden
vaak geïllustreerd met foto’s.
Ouders vragen ook wel eens een klaslijst met adressen van de kinderen van hun klas. Ze worden rond
25 september meegegeven. Waarom dan pas? Ouders hebben het recht om bezwaar aan te tekenen
tegen het vertonen van hun kind op de website en het vrijgeven van hun adres en telefoonnummer via
de klaslijst. Dit bezwaar gebeurt steeds schriftelijk aan de directie.

IS JOUW GERIEF GETEKEND?
Ieder jaar puilt onze koffer met verloren voorwerpen uit. Jammer dat we zoveel mooie en dure kledij
niet aan de juiste eigenaar kunnen bezorgen…
Gelieve daarom jassen, mutsen, sjaals, wanten, turngerief, koekendoosjes, brooddozen…
te tekenen.

GEEN LUIZENPLAAG VOOR ONS
Na een vakantie kruipen en kriebelen luizen graag in het haar van onze
lieve kinderen. Op school is de kans groot dat deze beestjes zich
verplaatsen naar andere hoofden. We willen dan ook graag een
luizenplaag voorkomen. Daarom organiseren we opnieuw LUIZEN
PLUIZEN in de kleuterschool, een luizencontrole tijdens de eerste
schoolweek na elke vakantie. Dit gebeurt door de leerkrachten,
momenteel mogen we hiervoor geen ouders inschakelen.
In de lagere school kunnen we dit momenteel niet organiseren aangezien we hier noch
leerkrachten, noch ouders voor mogen inschakelen. We vragen dan ook om extra alert te
zijn en de hoofden van uw kinderen goed en regelmatig na te kijken a.u.b..
Indien u bij uw kind luizen en/of neten aantreft, gelieve de school te verwittigen zodat we
alle ouders van de klas kunnen vragen om een extra controle uit te voeren.
Indien er op school luizen en/of neten aangetroffen worden bij uw kind, zal dit u via een
brief gemeld worden. Gelieve uw kind dan dadelijk afdoende te behandelen. Meer info over
de behandeling vindt u op de brief die iedereen bij het begin van het schooljaar meekrijgt.
Planning:
• Maandag 7 september kleuters
U kan ons helpen: door vooraf te melden indien uw kind momenteel behandeld wordt
Samen kunnen we de strijd beter aan!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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WIE IS WIE?
We willen ons graag voorstellen:
1ste kleuterklassen: juf Paulien en juf Heidi (1a), juf Ingrid (1b), juf Loes (1c), juf Lieve en juf Valérie
op maandag (1w)

2de kleuterklassen:
juf Karine en juf Goedele op vrijdag (2b), juf Eef (2a) en juf Chrisje (2w)

3de kleuterklassen: juf Valérie op do NM en vrij NM 3w, juf Goedele ma 3b, di NM en wo VM 3a, juf
Sofie (3a), juf Katleen (3w), juf Hilde (3b)
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Zorgteam kleuterschool: juf Kris en
juf Dorien (ook Bodymapcoach)

Kinderverzorgsters: juf Marcia (hoofdschool), juf Lutgard en juf Roos (niet op de foto) (wijkschool).

1ste leerjaar:
Juf Annick (1b), juf Sonja (1c) en juf Sofie (1a)
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2de leerjaar:
Juf Kristien en juf Vanessa (2a), juf Hanne en juf Katrien (2b) en juf Sofie (2c)

3de leerjaar:
Juf Joelia (3b), meester Roel (3c), juf Liese (3a) en juf Veerle (3b)

4de leerjaar: Juf Cindy (4b), juf Saar (4c), juf Annick (4b) en juf Wencke (4a)
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5de leerjaar: meester Gabriël (5a), juf Chantal (5b), juf Ingrid (5c) en meester Jasper op vrijdag 5b

6de leerjaar: meester Hans (6a), juf Hermien (6b) en meester Frank (6c)

Zorgteam lagere school:
juf Jill, juf Sigrid, juf Cindy, juf Kris, juf Christine, juf Joelia en juf Dorien
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Sportteam: juf Kristien, juf Yo en meester Jasper

Secretariaat:
Annelies Beddegenoodts, Brigitte Dockx en Veerle Van Camp

ICT: juf Jill

Vlinderteam LS: juf Ellen en juf Joelia

Directie: Kristel Portael (lagere school) en Ann Declercq (kleuterschool)
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Ouderraad:
Het bestuur van onze Ouderraad:
Kim Truyen, voorzitter
Tina Mathé, voorzitter
Tanja Gheeraert, secretaris en penningmeester

Plaatselijk comité:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dhr. Dirk Loos (voorzitter), Vloeyenbergdreef 12 Schilde
Dhr. Paul Boeykens (afgevaardigd bestuurder), De Biesaard 1 Schilde
Mevr. Lieve Reussens (secretaris), Berkenlaan 13 ’s-Gravenwezel
Dhr. Bert Goeyvaerts, Kerkelei 17 Schilde
Dhr. Paul De Beukelaer, Rundvoortstraat 64 Oelegem
Dhr. Frederik Boumans, Epicialaan 12 ’s Gravenwezel
Mevr. Inge Beirens Uilendreef 29, 2980 Halle
Dhr. Erik Paquay, Kasteeldreef 12, 2970 Schilde

Schoolraad:
Voorzitter
▪ Mevr. Marleen Miechielsen
Afgevaardigden van de ouders
▪ Mevr. Kim Truyen
▪ Mevr. Katrijn Cornyl
▪ Mevr. Lieve De Schepper
▪ Mevr. Eefje Jelders

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap
Dhr. Jef Couwels
Mevr. Nadia De Brie
Mevr. Lieve Reussens
Mevr. Inge Duchesne

Afgevaardigden van de leerkrachten
▪ Mevr. Lieve Anthonis (juf Lieve)
▪ Mevr. Loes Koyen (juf Loes)
▪ Mevr. Chantal Van Echelpoel (juf Chantal)
▪ Mevr. Jill Raman (juf Jill)

AANPASSING TARIEVEN
De prijzen van het turnuniform blijven ongewijzigd:
T-shirt:
€9
Turnbroekje: €9
Turnzak:
€6.20
Gezien het duurzame materiaal van het uniform, kunnen de kinderen er gelukkig een hele tijd mee
verder.
Voor de tarieven van voorbewaking, blijven eten en nabewaking verwijzen we jullie naar de Landelijke
Kinderopvang.
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OUDERRAAD

Beste ouders,
Na een warme zomer is onze wonderwijze ouderraad er weer helemaal klaar voor!
Net zoals jullie, onze kinderen en het ganse schoolteam kijken we uit naar het nieuwe schooljaar.
We zijn heel blij dat alle kinderen mogen starten in deze toch wel uitdagende tijden.
Zoals voor bijna alles in ons dagdagelijks leven, zorgt de evolutie van het covid-19 virus ook bij
ons voor enkele vraagtekens. Zo zullen we moeten afwachten of onze vergaderingen en
activiteiten mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden.
We vliegen er met veel zin in, hetzij wat meer op de achtergrond tot de coronamaatregelen het
ons weer toelaten samen te komen.
Graag geven we jullie, uiteraard onder voorbehoud, al enkele data mee
- Zaterdag 21 november 2020: Wonderfuif in Werf44
- Vrijdag 18 december 2020: Kerstbabbelut op school
- Zaterdag 27 maart 2021: Wonderwijze Quiz in Werf44
Jammer genoeg is het boekenfeest vorig schooljaar niet kunnen doorgaan. We hopen er dit
schooljaar een spetterende editie van te maken in het voorjaar (datum volgt).
Ook onze interactieve lezing rond mediaopvoeding en de digitale wereld moesten we met spijt in
het hart annuleren. De werkgroep bekijkt de mogelijkheden voor dit schooljaar.
Onze eerste vergadering is gepland op donderdag 24 september, volgende vergaderingen 29/10,
7/1, 4/3, 29/4 en 3/6 telkens om 20.15u. We bekijken nog hoe deze kunnen doorgaan. We houden
jullie op de hoogte.
Graag willen we langs deze weg ook onze sponsors nog eens extra bedanken. Dankzij jullie
hebben we heel wat kunnen realiseren in de lagere en kleuterschool. Dankjewel!
Tot slot een warme oproep:
Heb je zin om je schouders te zetten onder onze werking, te helpen op activiteiten, deel te nemen
aan de vergaderingen… Iedereen welkom
Je kan ons bereiken via mail (wonderwijzeouderraad@gmail.com)
We wensen iedereen veel succes met het nieuwe schooljaar, in het bijzonder voor onze kinderen
en ons fantastische schoolteam!
Vele groeten vanwege de ouderraad
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WE KIJKEN VOORUIT…
ALLE ACTIVITEITEN WORDEN OPGENOMEN IN DE DIGITALE KALENDER OP
GIMME.

September
1

D

2
3
4
5
6
7

W
D
V
Z
Z
M

8
9

D
W

10
11
12
13
14
15
16

D
V
Z
Z
M
D
W

17
18

D
V

19

Z

20

Z

21
22
23

M
D
W

24

D

25
26
27
28
29
30

V
Z
Z
M
D
W

LS
LS
LS

KS: Kleuterschool / LS: Lagere School

Eerste schooldag
Nieuwsbrief + bundel brieven begin schooljaar
Zwemmen 1ABC – 2AB – 3ABC
Sportnamiddag 6de leerjaar

KS
LS

Eerste Communie
Garageverkoop Oudebaan
Luizen pluizen kleuters door juffen
Uitstap naar de ‘Lilse Bergen’ voor 3de leerjaar

KS
LS
KS

Sporten in de Schoolstraat: 3KO
Zwemmen 2C – 4ABC – 5ABC – 6A
Informatieve Powerpoint-presentatie op Gimme (i.p.v. gezamenlijke ouderavond)

KS
LS
LS

Sporten in de Schoolstraat: 1KO
Zwemmen 1ABC – 2AB – 3ABC
Sportnamiddag 5de leerjaar
STRAPDAG
Fietscontrole

LS

KS
LS
LS

Sporten in de Schoolstraat: 3KO
Zwemmen 2C – 4ABC – 5AB – 6BC
Sportnamiddag 4de leerjaar
Ouderraad (20.15u.)

KS
KS
LS
KS

Sporten in de Schoolstraat: 2KO
Zwemmen 1ABC – 2AB – 3ABC
Viering jarigen (11.30u.) zonder toeschouwers
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Oktober
1

D

2
3
4
5

V
Z
Z
M

6

D

7

W

8
9
10
11
12
13
14

D
V
Z
Z
M
D
W

15
16
17
18
19
20
21

D
V
Z
Z
M
D
W

22
23
24
25
26
27
28

D
V
Z
Z
M
D
W

29

D

KS
LS
LS

HOLDERDEBOLDER kleuterschool (voormiddag)
HOLDERDEBOLDER lagere school (namiddag)
Uitstap naar ‘Sprookjeshuis’/Rivierenhof voor 1A (namiddag)

LS
LS
KS
LS
LS

Dag van de leerkracht
Facultatieve verlofdag
Uitstap naar ‘Sprookjeshuis’/Rivierenhof voor 1B (voormiddag)
Uitstap naar ‘Sprookjeshuis’/Rivierenhof voor 1C (namidddag)
Sporten in de Schoolstraat: 3KO
Zwemmen 2C – 4ABC – 5C – 6ABC
Sportnamiddag 3de leerjaar

Schoolraad (20.15u.)
KS
LS
LS

Sporten in de Schoolstraat: WS
Zwemmen 1ABC – 2AB – 3ABC
Sportnamiddag 2de leerjaar

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG, vrijaf voor de kinderen
KS
LS
LS
LS

Sporten in de Schoolstraat:3KO
Zwemmen 2C – 4ABC – 5ABC – 6A
Sportnamiddag 1ste leerjaar
‘Dag van de jeugdbeweging’

KS
LS
KS
KS.
LS

RIVER CLEAN-UP
Sporten in de Schoolstraat: 1KO
Zwemmen 1ABC – 2AB – 3ABC
Kijkuurtje instappers
Viering jarigen (11.30u.) zonder toeschouwers
Sportnamiddag 6de leerjaar
Ouderraad (20.15u.)

30
V
31
Z
Herfstvakantie van zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november

DEZE NIEUWSBRIEF VINDEN JULLIE OOK IN KLEUR TERUG OP ONZE WEBSITE
www.wonderwijzer.be.
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